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Ilusión, esta es la mejor palabra para definir lo que siento ahora que ya hemos vuelto de vacaciones y empezamos una nueva Fiesta Mayor.
Ilusión y satisfacción porque los y las adrianenses me habéis dado vuestra confianza cuatro años más y esto me permitirá compartir como
alcalde, con todos vosotros futuras ediciones de nuestra fiesta patronal.

El programa de actividades de esta fiesta hará de Sant Adrià durante estos primeros días de septiembre un municipio donde la diversión,
la vitalidad, la participación ciudadana y la cultura serán protagonistas del clima de la ciudad. Queremos que todo el mundo encuentre su
espacio, una actividad con la cual pueda disfrutar con amigos o en familia; queremos que ésta sea una fiesta que dé respuesta a las
expectativas de todos los y las adrianenses; una celebración que fomente la relación entre los vecinos y vecinas. Creo que con un abanico
tan amplio de actos lo conseguiremos. Yo sólo os quiero animar a salir de casa y a disfrutar durante estos días de la oferta de los diferentes
espacios de la ciudad.

La fiesta de este año recupera la plaza de la Vila como uno de sus espacios centrales y tradicionales, después de dos años de ausencia
por su remodelación. Pero no será el único, también se inaugurará el nuevo polideportivo Ricart que, junto con el centro Polidor, revitalizará
la zona de la Rambleta, y la plaza de Francesc Micheli i Jové, un homenaje al político que más tiempo estuvo en la alcaldia de Sant Adrià
durante la República. Esta Fiesta Mayor, pues, nos trae nuevos espacios para la ciudadanía que tenéis que conocer y hacer vuestros.

Quiero acabar como siempre con mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento: todas las personas que han trabajado
en su organización, las entidades y asociaciones que han colaborado y los patrocinadores que, con sus aportaciones, nos ayudan año tras
año a llevar adelante nuestra fiesta patronal.

¡Feliz Fiesta Mayor! ¡Os esperamos!

Il·lusió, aquesta és la millor paraula per definir el que sento ara que ja hem tornat de vacances i encetem una nova Festa Major. Il·lusió i
satisfacció perquè els adrianencs i adrianenques m’heu donat la vostra confiança quatre anys més i això em permetrà compartir com a
alcalde, amb tots vosaltres futures edicions de la nostra festa patronal.

El programa d’activitats d’aquesta festa farà de Sant Adrià durant aquests primers dies de setembre un municipi on la gresca, la vitalitat, la
participació ciutadana i la cultura seran protagonistes del clima de la ciutat. Volem que tothom trobi el seu espai, una activitat amb la qual
pugui gaudir amb amics o en família; volem que aquesta sigui una festa que doni resposta a les expectatives de tots els adrianencs i
adrianenques; una celebració que fomenti la relació entre els veïns i veïnes. Crec que amb un ventall tan ampli d’actes ho aconseguirem. Jo
només us vull animar a sortir de casa i a gaudir durant aquests dies de l’oferta dels diferents espais de la ciutat.

La festa d’enguany recupera la plaça de la Vila com un dels seus espais centrals i tradicionals, després de dos anys d’absència per la seva
remodelació. Però no serà l’únic, també s’inaugurarà el nou poliesportiu Ricart que, juntament amb el centre Polidor, revitalitzarà la zona de la
Rambleta, i la plaça de Francesc Micheli i Jové, un homenatge al polític que més temps va estar a l’alcaldia de Sant Adrià durant la República.
Aquesta Festa Major, doncs, ens porta nous espais per a la ciutadania que heu de conèixer i fer vostres.

Vull acabar com sempre amb el meu agraïment a tothom qui ha fet possible aquest esdeveniment: totes les persones que han treballat en
la seva organització, les entitats i associacions que hi han col·laborat i els patrocinadors que, amb les seves aportacions, ens ajuden any rere
any a tirar endavant la nostra festa patronal.

Bona Festa Major! Us hi esperem!

El nostre agraïment a / Nuestro agradecimiento a :
ACME CATALUNYA, SA,  AGAD Besòs, AGBAR,   ALCAMPO,   AMSA,   ASCENSORES MAR,   AUTORENTAT SANT ADRIÀ,   BANDA SONORA,
BAR ANDURIÑAS,   BENJUMEA,   BSM,   CAIXA CATALUNYA, CAIXA LAIETANA, Carpintería Aluminio ANGEL GONZALEZ,  COELSA SA,
Construccions CHOPO,   Construccions COSREMO, Construccions FONTCLARA, Construccions SERMANDELL,  CORBACHO,   CORSAN
CORVIAN,   DON PISO,   ECOPARC MEDITERRANI, SA,    ESPACIO ACTIVO,   ETRA CATALUNYA,   EUSABSA,   F.C.C. ,  FORN CATERINA
OLLER, GIMESPORT,   GRECCAT, GRUP MAS CONSTRUCTORS, HENKEL-IBERICA, SA, IMAGO,   INPUBLI  Ginsa + VSA + Cobega,   JUAN A.
VELASCO, SL,   LA CAIXA,   LIMONTA SPORT IBÉRICA,   McDonald’s,   Menber Asesoría, Salón de belleza +3,    MAUTOMOCIÓN,   MOLDURAS
BUSTAMANTE,   PINTURAS BRUGUER - AKZO NOBEL, PLA DE BESÒS,   PORT FÒRUM SANT ADRIÀ,   R. MARTÍ CALLÍS, SA,   RECAMBIOS
GRANERO,   REGESA APARCAMENTS,    REHACSA,   REYAL URBIS,   SCHOTT,   SECE,   SERNA BACH, STACHYS, SA,    Suministros ÁLVAREZ
BELTRÁN,   TALLERS MAJOR, SL,  TERSA,   TROFEUS OLÍMPIC,   TUSGSAL,   URBASER, URBE, URBEMAR,   UTE SERVIMUTUA COPCISA

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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Editorial

La confianza es el rasgo más determinante en las relaciones humanas. Cuan
do confiamos realmente en alguien, no nos preocupa lo que pueda llegar a
pensar de nosotros cuando le abrimos nuestra alma. Pero la confianza es un

premio a las relaciones de largo recorrido, a aquellas que se fundamentan en años
y años de confidencias y de silencios repletos de palabras. Si de algo podemos
presumir en Àrea Besòs es de nuestra larga carrera en Sant Adrià. Porque llevamos
once años trabajando  para informar a los adrianenses de todo lo que acontece en
la ciudad.

Esta es nuestra décima Fiesta Mayor, pero parece que fue ayer cuando nos embar-
camos en esta empresa, y ahora
se nos haría extraño empezar sep-
tiembre sin elaborar este número
especial. Las rutinas cuestan de-
jarlas, en especial si se realizan
con gusto. Por eso no nos hemos
planteado en toda esta década pa-
sar un año sin trabajar la última
semana de agosto para ofrecer-
les las novedades más destaca-
das de estos días de fiesta.

Cada año pensamos qué podemos
decir en las editoriales de estos es-
peciales porque resulta difícil sa-
ber qué decir cuando ya se ha di-
cho todo lo que se debía decir. Pero
siempre surgen leitmotiv con los
que hilvanar un texto con lo que lo
único que queremos es desearles
unos días llenos de fiesta, de res-
peto al descanso de los demás y
de disfrutar de unas jornadas ex-
traordinarias en las que la ciuda-
danía toma las calles por una vez, y
sin reivindicar otra cosa que el sen-
tirse feliz y orgulloso con la ciudad
en la que se reside.
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D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Obert de 9 a 22 h
365 dies l´any

Divendres, 7 de setembre

Joan Plaza, campió de l’ACB amb passat adrianenc

�  Joan Plaza és, sens dubte,
l’entrenador més en forma de la lliga
ACB i tota una revelació. Després de
treballar durant tot un any a les ordres
de Bozidar Maljkovic com a segon en-
trenador del Reial Madrid de bàsquet,
la temporada passada va ocupar el
lloc del primer entrenador, i va
aconseguir que un club dels grans,
que havia caigut en un pou de falta
de trionfs, aconseguis tornar a cele-
brar un títol. Primer va ser un europeu,
la Copa ULEB i després el de la lliga
ACB davant de l’etern rival, el Barça.
Un ajudant d’entrenador d’entrenador
en qui els responsables del club
blanc van confiar per falta
d’alternatives i que, finalment, s’ha
convertit en el tècnic amb el rècord d’imbatibilitat de la lliga

espanyola de bàsquet.

Però, Joan Plaza no és el
pregoner de la Festa Major de Sant
Adrià pels seus títols amb el Reial
Madrid (busquin al programa de les
festes el nomb del club blanc) sinó
pel seu passat adrianenc. Perque
Joan Plaza, juntament amb el seu
germà, va ser el fundador de l’Escola
de Bàsquet Betsaida, club on es van
iniciar jugadors com Iván Corrales.
Plaza també va entrenar per aquella
època a les categories inferiors del
Santíssima Trinitat i del C.B. Sant
Adrià, i abans de la seva arribada a la
capital, va entrenar als equips júniors
i B de la Penya. Per tant, un pregoner

molt justificat, aquest cop.

Joan Plaza, el progoner de la
Festa Major 2007.
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Desitja a tots
els jugadors,

col.laboradors
 i adrianencs

BONA
FESTA  MAJOR

� ASSESSORIA FISCAL
� CONSULTORIA EMPRESARIAL
� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

C. E. SANT GABRIEL
LOCAL SOCIAL - RICART 8-14

Tel. 933 81 34 40 Fax. 934 62 24 11
 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Divendres, 7 de setembre

Sant Adrià inaugura la nova plaça de la Vila

A Sant Adrià de Besòs

El setembre ja ha arrivat

i de Festa Major

Sant Adrià s’ha engalanat.

Tothom vol el millor

per tan bonica ciutat

i així el xic com el senyor

cap al riu se n’han anat

per celebrar l’ocasió.

Joan Rectoret i Closa

� Després de dos anys sense Festa Major a la plaça de la
Vila, l’espai més emblemàtic de la ciutat tornarà a ser un dels
punts neuràlgics de les celebracions pel patró de Sant Adrià.
Encara que sembli mentida, el proper divendres 7 de setembre
els adrianencs podran de nou gaudir de la plaça amb vistes a
l’ajuntament amb un nou aparcament, una nova font a peu de
terra, un nou arbrat (que a alguns no ha agradat gaire, això sí) i
sense el monument dedicat a la sardana al que estàvem tan
acostumats. I diem encara que sembli mentida perque les
màquines treballen a l’actualitat per tenir-ho tot enllestit pel
divendres i no sembla que ho tinguin gens fàcil.

Tot i les dificultats, ho hauran de tenir tot preparat perque el
dia 7 hi seran presents el consistori en ple i els germans
convidats de San Adrián de Navarra. I ho hauran de tenir tot llest
perque sino Joan Plaza no tindrà públic durant el seu pregó,
l’Orquestra Maravella no disposarà d’escenari on tocar la seva
música, i a les nou de la nit no hi haurà res a inaugurar.
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Peluquería ELENA

c/ José Royo, 6
Tel. 93 462 00 76
Sant Adrià de Besòs

c/ Salou, 5
Tel. 93 399 64 99

Badalona

Horario:
de martes a jueves

de 9 a 13 h. y de 15 a 20 h.

viernes de 9 a 20 h.
sábados de 9 a 18h.

Av. Catalunya, 62 - 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 20 00

Esteticien
Podólogo

Masajista
Sol-Uva

Dissabte, 8 de setembre

Batalles d’aigua de color i caiacs a la Festa del Mar
� La Festa del Mar continúa sent un dels clàssics de la celebració popular adrianenca. Sempre hi ha activitats per

portar a terme a la sorra o al Parc del Litoral. A l’edició d’enguany hi haurà una novetat molt especial sota el nom de
«xorrada», i no estem de conya. L’acte consisteix en una veritable festa de l’aigua a la sorra, amb una batalla d’aigua de
colors destinada als més petits però oberta a tots els públics (així que, ja ho sabeu, pares i mares, i tiets i tietes, si voleu
podeu participar-hi). Cal portar un enginy per poder «lluitar», però si no tens, te’l deixaran allà mateix. Una altra de les
novetats seran els caiacs al mar. Qualsevol que vulgui
podrà gaudir d’una estona al mar, si les condicions
climàtiques ho permeten.

Pels que vulguin les activitats clàssiques, cal re-
cordar que es portaran a terme la neteja del fons
marí, els tallers esportius, volada
d’estels, etc. A més, es muntaran
pistes de futbol 3x3, de bàsquet, de
volei i de tennis. El Parc del Litoral serà
també la seu d’una sèrie d’actes que
també s’han convertit en tot un clàssic
en els darrers anys, com són la V
Trobada de Col·leccionistes de Coro-
nes de Cava i la Trobada de Puntaires,
que enguany vindrà acompanyat d’un
taller infantil. Cal practicar des de petit.

Tu mascota
Perruqueria canina, alimentació i accesoris

c. Anderu Soler, 18,
cantonada Sant Oleguer

08930 - Sant Adrià de Besòs
Tel./fax: 93 383 47 99

Desitja a tots

els adrianencs

BONA

FESTA  MAJOR
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Dissabte, 8 de setembre

El Correfoc, una història catalana

CAFFÉ DI SANTI

CENAS VIERNES Y SÁBADOS.

RESERVAS AL TELÉFONO 93 381 66 19
C/ Bogatell, 53 (junto Plaza de la Vila) · 08930 Sant Adrià de Besòs

Lo más

 en café, té, chocolates...

Lo más en menús...

Lo más en atención...

Lo más lo tienes en

 el Café Di Santi
Desitja als seus socis,

simpatitzans i

a tots els adrianencs una

Bona Festa Major 2007

C/ Maragall, 18 08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 56 - Fax 934 62 62 10

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ

� El correfoc és un dels actes més tradicionals de les festes catalanes. La seva història
prové del teatre medieval de carrer i la primera notícia escrita sobre un Ball de Diables data de
l’any 1150 amb motiu del casament del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV. Posteriorment,
entre els segles XIV i XV ja es troba important documentació de la participació dels Diables en
diferents celebracions a poblacions com Cervera, Tarragona, Reus, Igualada, El Vendrell,
Vilafranca, Vilanova, etc.

Pel que fa al ball de diables, és una representació de la lluita entre el Bé i el Mal, i al principi
va ser utilitzat a les festes de Corpus i a les processons religioses com a acompanyament per
donar aspecte més ceremoniós i espectacular. Al llarg dels anys s’ha convertit en un dels actes
més esperats a les festes majors dels pobles i ciutats catalans, i Sant Adrià no podria ser
menys. El dia del patró, la colla adrianenca Tronada de Diables i Diablesses, amb la participació
de la colla convidada de Badalona Kapaoltis recorrerà els principals carrers de la ciutat des de
la plaça de la Vila fins la mateixa platja portant el foc i el fum d’una tradició més que mil·lenària.

HOSPITAL

VETERINARIO

Urgencias 24 H. Sant Mori
Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.    Tel. 933.99.95.09

·Medicina Interna
·Vacunaciones
·Cirugía
·Radiología
·Hopitalización 24 H.
·Revisiones geriátricas
·Análisis Clínicos
·Electrocardiogramas
·Higiene dental
·Reproducción
·Alteración del comportamiento

SIN DESPLAZAMIENTOS,
TODOS LOS

SERVICIOS EN EL MISMO
HOSPITAL

24 HORAS EN EL PROPIO
HOSPITAL
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Dissabte, 8 de setembre

L’Elvis Presley i el Bono d’U2 s’uneixen al Parc del Litoral

� Aquest any 2007, per aquells que no ho sabien, és l’any d’Elvis Presley,
perque fa 30 anys que el de Tupelo, Mississippi va morir a la seva mansió
de Menphis, Graceland. Fa tres dècades que ens va deixar la veu i la
figura més important del rock mundial, però els seus fans no l’obliden gràcies
a la seva música, a les seves pel·lícules, encara que no fossin gaire
bones, i també gràcies als seus imitadors o clònics que actuen per tot
el món demostrant que el seu esperit encara continua viu. Una de les bandes
clòniques més destacades del nostre país és Scarelvis, l’única banda del Sur
d’Eropa acceptada al llistat de l’Elvis Tribust Artist in the World. A la nit del
concert clònic, els Scarelvis de l’Òscar Barón, un venedor de cotxes que
segons els experts té un 93% de simi- litud amb la veu del genuí, portaran a
l’escenari el seu The Graceland Tour: a night with Elvis», un concert ple
d’èxits com «Heartbreak Hotel», «In the Ghuetto», «That’s allright Mama»,
«Viva Las Vegas» o «Love tender».

I si els Scarelvis no tenen res a envejar a l’original, els Please tampoc
els hi falta gaire per arribar al nivell dels seus ídols, els U2. Escollits per
la companyia discogràfica dels irlandesos en dues ocasions per pro-
mocionar els discos dels de Bono, els Please, un grup de Gavà que no només imita als U2 sinó que també els porta
més enllà amb unes versions en acústic que es pot comprar als seus concerts. No són els autèntics, però sí són una
mostra de que la música ben feta no coneix els copyrights.

El nuevo Pavelló Ricart abre sus puertas con la
presencia del boxeador Javier Castillejo

� Aprovechando su presencia en la ciudad
para inaugurar el nuevo Club de Boxa Sant Adrià,
Javier Castillejo será el invitado estrella de la
inauguración del nuevo Pavelló Ricart, que ten-
drá su nueva entrada en la Rambleta. El boxea-
dor madrileño, dos veces campeón del mundo
de peso medio de la WBA y seis veces cam-
peón del mundo de peso superwelter de la
WBC, y varias veces campeón de Europa y Es-
paña, afirma sentirse muy contento de poder
estar el próximo sábado en Sant Adrià. «Acepté
encantado porque siempre es bueno que se
vayan creando nuevos clubes que sigan im-
pulsando este deporte que tan poco se apoya
en los medios de comunicación», afirma Cas-
tillejo justo después de terminar otra sesión de
entrenamiento con la que se mantiene en for-
ma para su próximo combate en noviembre.

Lo más destacado para el campeón de
Parla es introducir a los más pequeños en
este deporte. «El boxeo es muy disciplina-
do, por eso es importante empezar desde muy joven, aunque no sea para competir, porque es un deporte muy
bueno para que todo el mundo lo practique, desde los 6 a los 90 años». A pesar de sus múltiples títulos y triunfos,
Javier Castillejo continúa entrenando para lograr nuevos retos, como ser campeón de Europa de peso medio y
disputar el campeonato del mundo en la misma disciplina. El próximo sábado será el espejo en el que se mirarán
las promesas del boxeo de Sant Adrià.
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Diumenge, 9 de setembre

La música invaeix la Festa del Riu

� Des de que l’any 2004 es va portar a terme la prime-
ra Festa del Riu, aquest acte s’ha convertit en una de les
parades obligades durant els dies de Festa Major a la
ciutat. Perque Sant Adrià pot treure pit en relació als seus
espais naturals. Perque els ciutadans han demostrat tenir
un gran interés per tot allò que obri el riu als adrianencs i
les adrianenques. I perque sempre es bó treure la cultura
al carrer. Aquestes són algunes de les premises que han
fet de la Festa del Riu una de les activitats amb més
participació dels dies de festa.

Durant l’edició d’enguany hi haurà una sèrie de novetats
que, en especial tindran com a objectiu fomentar el treball
del nostre cos mitjançant tallers de ball i de percussió. El
primer, permetrà als participants conèixer els principals
ball de saló en un escenari obert al cel del matí (si volen
més balls de saló, a la tarda-nit es portarà a terme el tradi-
cional Festival de Balls de Saló al Poliesportiu Ricart). El
segon, el taller de percussió, correrà a càrrec del grup

Kabum, que ensenyarà a tot el que vulgui, i que es presenti
amb un instrument de percussió, els diferents ritmes que
es poden arribar a produir amb les nostres pròpies mans.

A part d’aquestes novetats, la Festa del Riu conservarà
els elements que l’han convertit en un tot un clàssic de la
Festa Major, com els inflables, els espectacles infantils, el
teatre al carrer, etc. Encara que també hi haurà una altra
novetat, com és la simulació del tir al plat (no sabem com
es pot simular una cosa així, però si tenen curiositat, ja ho
saben, el diumenge 9 al riu).

Després dels darrers problemes amb l’ús del riu
(problemes buscats per alguns, perque aquest tipus
d’espais al aire lliure haurien de ser així, espais lliures per
a tothom, sempre amb un mínim de respecte, això sí), tor-
na la Festa del Riu per recordar-nos que és la ciutadania la
que converteix aquest tipus de zona verda en un lloc per a
tota la família.
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Els nens i nenes, els principals protagonistesEls nens i nenes, els principals protagonistesEls nens i nenes, els principals protagonistesEls nens i nenes, els principals protagonistesEls nens i nenes, els principals protagonistes

! Els nens i nenes són sempre els grans receptors de la majoria d’activitats que s’organitzen a la Festa Major.
Destinats a ells són molts dels espectacles al carrer que es podran gaudir durant els propers dies. Espectacles que
mostren als més petits i petites uns altres móns, molt allunyats dels problemes diaris dels seus pares, de les classes
de l’escola, dels videojocs, de les joguines de més de 100 euros que no cultiven l’intel·lecte. Perque a través dels
contes, de les actuacions i de les disfresses es poden trobar històries d’altres móns explicades per personatges que
parlen directament des del cor, perque aquesta és la màgia dels contes, per això les persones adultes no podem viatjar
a aquells llocs que estan reservats per a les persones amb les oïdes ben obertes i la boca tancada.

Aquesta, les oïdes obertes i la boca tancada, és la postura que solen adquirir els nens que presencien els
espectacles infantils. I aquesta és la postura que es necessita per arribar als móns que ens presentaran el grup
d’animació infantil Trapelles, el grup Galliot Teatre (que durant tot el matí de la Festa del Riu convertiran la marge
esquerra en un autèntic viatge pel cau del conill blanc d’Alícia), i un altre grup com són els badalonins La Tresca i La
Verdesca. El dia dedicat als més petits acabarà amb l’obra del grup Xirriqueteula Teatre, «Papirus», que va rebre el
Premi Feten 2004 a la millor direcció i espectacle.

Una alternativa musical a les orquestresUna alternativa musical a les orquestresUna alternativa musical a les orquestresUna alternativa musical a les orquestresUna alternativa musical a les orquestres

! El més comú a les Festes Majors dels pobles de Catalunya són els balls d’orquestra i les havaneres. Però
sempre és bó que hi hagi una alternativa per a aquells als qui no els agrada gaire la música convencional d’aquests
dies de celebració en família. Per això és de destacar la proposta que aquest any serà una de les novetats de l’oferta
musical de la Festa Major. I és que, per primera vegada als darrers anys, als escenaris situats als carrers adrianencs
s’escoltarà jazz i música techno.

El jazz vindrà de la mà de l’Araceli Aiguaviva Quintet, un conjunt amb 13 anys de vida liderat per una jutgessa
barcelonesa, l’Araceli Aiguaviva. Amb dos disc a les seves esquenes, el grup viatja entre el jazz, el blues, la bossa nova
i fins i tot les poesies de Joan Margarit. Perque el segon treball discogràfic del grup, «El ritme de les paraules»
constitueix la musicalització d’alguns dels poemes que el poetà català va dedicar al jazz, una música de la que ell també
era un gran aficionat. Poemes que parlaven de grans personatges d’aquest estil como Bill Coltrane, Billie Holiday,
Charlie Parker o Clifford Brown, i que ara han tornat a la vida gràcies a la música de l’Araceli Aiguaviva i les veus del grup
de capel·la Musdeveus, on també milita l’Araceli i que va ser la veu de l’obra «Fuenteovejuna», produïda pel Teatre
Nacional de Catalunya l’any 2005.  Sens dubte que algun dels temes amb lletra de Joan Margarit serà al repertori del
quintet, com també clàssics de compositors com Duke Ellington, Cole Porter, George Gershwin, Kurt Weill, Horace
Silver o Antonio Carlos Jobin.

És ben segur que el jazz no és una música per a tots els públics. I menys per als més joves que el que volen és
ballar sense parar durant gran part de la nit. És per això que a l’Espai Jove, és a dir, al Parc del Litoral, s’organitza una
sessió de DJ’s amb dos destacats del circuit català, DJ Sergio Bernardi i DJ Toy .

Dos móns molt diferents per a un únic ritme: la música que prové del cor.
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Una nova tanda d’inauguracionsUna nova tanda d’inauguracionsUna nova tanda d’inauguracionsUna nova tanda d’inauguracionsUna nova tanda d’inauguracions

! La majoria de celebracions, o al menys les que volen ser quelcom més que un conjunt d’actes sense res a veure
entre tots ells, tenen un fil conductor per on caminar al llarg dels dies de diversió. La Festa Major adrianenca d’enguany
és, sens dubte, la Festa Major de les inauguracions. En altres ocasions, s’han aprofitat aquests dies per donar a la
ciutadania els nous espais de la ciutat, com fa dos anys el Parc de la Ribera. Però aquesta vegada sembla que la
paraula més repetida al llarg del programa, o sigui, el leit motiv d’enguany, és inauguració.

Si el primer dia de la Festa Major serà la plaça de la Vila la protagonista d’aquest leit motiv, el proper 10 de setembre
serà el torn d’una instal·lació i una nova plaça al barri de Sant Joan Baptista. La nova instal·lació, que ja funciona des de
fa uns mesos, són les dependències de la Policia Local a l’Edifici Besòs. Amb una superficie de 950 m2, el local
presenta una distribució amplia a la seva sala de treball, que també compta amb una sèrie de despatxos individuals. A
la part interior s’ha situar una zona de control i decisió on es troben les sales de comunicació amb el control de trànsit

i els accessos al
riu, així com una
sala de reunions
i de crisi. Una de
les novetats ha
estat la
i n s t a l · l a c i ó
d’unes plaques
solars que
garanteixen un
estalvi energètic
important, ja que
escalfen tant
l’aigua sanitària
com els
vestuaris.

Just al costat
de les noves
instal·lacions de

la Policia Local, i a l’altra bande del Casal de Cultura, s’inaugurarà la nova plaça Francesc Micheli que rendirà homenatge
a l’alcalde que més temps va ser al front del consistori durant els anys de la Segona República. Regidor i membre del
comité que va proclamar la República, Micheli va ser proclamat alcalde el 24 d’octubre del 1931 i va ocupar el càrrec fins
el 20 de maig del 1936, després de ser empresonat per la seva participació als fets d’Octubre. Exiliat a França, va tornar
a Catalunya el 1941, sent empresonat a la Model durant dos mesos, i va haver de començar de zero després de perdreu-
ho tot durant la guerra. Un bon moment perque la ciutat li retri un homenatge.

Bar - Granja
MuñozMuñozMuñozMuñozMuñoz

Desayunos · Menú diario · Meriendas

Miquel Servet, 19-21 · Sant Adrià de Besòs
Tel. 659 18 07 56

L´ANTIC     S INDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

BONA
BONA
BONA
BONA
BONA

FESTA
FESTA
FESTA
FESTA
FESTA

 MAJOR
 MAJOR
 MAJOR
 MAJOR
 MAJOR
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Felices
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Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

TTTTTel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36el.  93 462 70 16 - 93 462 01 36el.  93 462 70 16 - 93 462 01 36el.  93 462 70 16 - 93 462 01 36el.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50Fax 93 381 54 50Fax 93 381 54 50Fax 93 381 54 50Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77

08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com

"FISCAL "CONTABLE "LABORAL

"JURÍDICO "SEGUROS

"GESTIONES INMOBILIARIAS

BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA

MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007

Dilluns, 10 de setembre

«Pignoise», el jugador del Madrid que se hizo cantante«Pignoise», el jugador del Madrid que se hizo cantante«Pignoise», el jugador del Madrid que se hizo cantante«Pignoise», el jugador del Madrid que se hizo cantante«Pignoise», el jugador del Madrid que se hizo cantante

! A Álvaro Benito le cambió la vida el fútbol. Como casi
todos los niños de este país, y de medio
mundo, soñaba con jugar en su club de
toda la vida, el Real Madrid. Y lo consi-
guió. Debutó en el primer equipo de la
mano del entrenador Fabio Capello, hace
más de una década. Pero todo se truncó
con una lesión de rodilla que le apartaría
de los terrenos de juego profesionales
para siempre. En los meses de convale-
cencia, cuando aún pensaba que volve-
ría, cogió su guitarra y empezó a compo-
ner. Al saber que no podría volver a ser
profesional, pensó en abrirse otro cami-
no, y retomó las canciones que había
compuesto en su inactividad. Para ello
contó con la ayuda de otro ex-futbolista, Pablo Alonso y de
Héctor Polo, un aspirante a actor venido de Asturias. Con
ellos formó «Pignoise», un grupo de rock-punk con can-

US DESITGEN UNA BONA

FESTA  MAJOR 2007

ciones de títulos tan inspiradores como «Que te pires»,
«Quiero darte», «Me parto los dientes», «Odiántote» o «Que

más me da».

Como todo en el mundo de la música,
los inicios fueron muy duros. Los siete pri-
meros años de la banda, con dos discos
a sus espaldas («Melodías desafinadas»
y «Esto no es un disco de punk» y muchas
ganas de actuar, no les trajo más que bo-
los menores. Pero la suerte volvió a aliar-
se con Álvaro y Pignose logró que una de
sus canciones, «Nada de perder», se con-
virtiera en la sintonía de la serie «Los hom-
bres de Paco», en la que el propio ex-
madridista actúa en el papel de Jimmy. En

esta Fiesta Mayor tendrán que demostrar su valía en el
Colegio Sant Gabriel.
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PLAÇA MACIÀ, 6-9PLAÇA MACIÀ, 6-9PLAÇA MACIÀ, 6-9PLAÇA MACIÀ, 6-9PLAÇA MACIÀ, 6-9
SANT ADRIÀ DE BESÒS · 08930SANT ADRIÀ DE BESÒS · 08930SANT ADRIÀ DE BESÒS · 08930SANT ADRIÀ DE BESÒS · 08930SANT ADRIÀ DE BESÒS · 08930

TEL. 93 462 62 07TEL. 93 462 62 07TEL. 93 462 62 07TEL. 93 462 62 07TEL. 93 462 62 07

Dimarts, 11 de setembre

Màxima representació de la societat civil a la DiadaMàxima representació de la societat civil a la DiadaMàxima representació de la societat civil a la DiadaMàxima representació de la societat civil a la DiadaMàxima representació de la societat civil a la Diada

! L’11 de setembre és el dia gran
de Catalunya. Encara que a la resta
del món sigui recordat pels
atemptats de Nova York i Washing-
ton, i pels amants de
la llibertat per ser el
dia del cop d’estat a
Xile, a la nostra terra és
el dia en el que tots els
catalans ens sentim
més identificats amb
el nostre país.

Pels adrianencs i
adrianenques, la
Diada de Catalunya és
sinònim de castellers,
geganters i
capgrossos. Aquesta edició, a part
de la tradicional ofrena d’institucions
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LA COMODIDAD PARA SUS PIES AL MEJOR PRECIO
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· Cartas astrales
· Flores de Bach
· Karma
· Tarot
· Interpretación de sueńos
· Rituales
· Amuletos
· Velas
· Libros
· Lectura de manos

Tel: 93 381 18 93
C/ Bogatell, 18 bis - 08912 Sant Adriŕ de Besňs - Barcelona

¡¡Felices
Fiestas!!

El Racó de SibiliaEl Racó de SibiliaEl Racó de SibiliaEl Racó de SibiliaEl Racó de Sibilia
Asesoramiento por  Sibila Iris:

i entitats al monument del president
Francesc Macià a la placeta que porta
el seu nom i els parlaments de
l’alcalde, Jesús María Canga, es

portarà a terme la
intervenció de Jaume
Vallès com a representant
de la societat civil
adrianenca, com a
resposta a la proposta del
Consell de les Arts i la Cul-
tura de Sant Adrià. La Diada
acabarà amb l’actuació
dels Castellers de
Terrassa, un dels grups
que sempre s’apropen a
Sant Adrià per celebrar la
festa de tots els catalans,

siguin o no nascuts a Catalunya.

BONA
FESTA  MAJOR 2007
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Dimarts, 11 de setembre

Dues maneres de veure cinemaDues maneres de veure cinemaDues maneres de veure cinemaDues maneres de veure cinemaDues maneres de veure cinema

! L’11 de setembre no només tindrà actes institucionals, també
s’han progranat activitats lúdiques que ens ajudaran a coneixe’ns
millor. Dos d’aquests actes estan relacionats amb el cinema, una
altra manera d’analitzar la realitat. La primera sessió es projectarà al
Casal de Cultura sota l’organització del Consell de la Dona amb la
pel·lícula «Pequeña Miss Sunshine». El film presenta la vida d’una
família nordamericana molt poc comuna, amb personatges que
mostren, cadascún en la seva pròpia pell, l’esperit de superació d’unes
persones que s’enfronten a un possible risc d’exclusió social. Molt
recomenable per riure i per veure la vida amb uns altres ulls.

La segona sessió serà molt més didàctica, amb la projecció del
documental «Em dic Catalunya i sóc una nació». Creat per l’Associació
CATalunya, aquest documental de 35 minuts de durada, en el que
Catalunya parla en primera persona. Presentat per Mariona Ribas i
amb la veu d’Enric Calpena, va destinat principalment a un públic
entre 12 i 18 anys i a les persones nouvingudes a Catalunya. Una altra
manera de tornar a veure Catalunya tal i com és en realitat.

Este mes, no te pierdas
nuestro 1er. ANIVERSARIO

Ven y
celébralo con

nosotros!!
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la información más cerca, amb la millor festa major...

www.areabesos.com

El Casc Antic presenta la seva Festa Major particularEl Casc Antic presenta la seva Festa Major particularEl Casc Antic presenta la seva Festa Major particularEl Casc Antic presenta la seva Festa Major particularEl Casc Antic presenta la seva Festa Major particular
!  La Comissió de Festes del

Casc Antic presenta la Festa Major del
barri adrianenc, amb actes que estan
dintre de la programació de la Festa
Major i d’altres que no hi són, tots ells
portats a terme a la plaça de
l’Església. Les activitats començaran
el dia del Patró, el 8 de setembre, a
les 11 h. amb la missa a l’Esglèsia i
la tradicional ballada de sardanes (12
h.). A la nit, es portarà a terme el sopar
de Festa Major (21.30 h.) i el ball amb
l’Orquestra Brindis (22.30 h.).

Dimarts, 11 de setembre

Una investigació criminal en directeUna investigació criminal en directeUna investigació criminal en directeUna investigació criminal en directeUna investigació criminal en directe
! Això no és CSI, però se li

assembla. L’obra «Pels pèls» ha
estat una de les novetats més
destacades de l’escena  teatral
catalana, amb una interacció en-
tre actors i públic poc vista als
teatres del nostre país. Per això,
aquesta adaptació de l’obra
«Shear madness» del
nordamericà Paul Pörtner és la
millor de les eleccions per posar
fi a la Festa Major gràcies a la gran
participació que cal per part del
públic per que l’obra tiri endavant.
La història és la següent:a una perruqueria
«superfashion» del gaixample de Barcelona, els seus
propietaris, Nacho i Sandra, atenen els clients, entre ells
una habitual, Piluca, i un home misteriós anomenat
Viciana. Al pis de dalt, una pianista famosa apareix
assassinada al saló de casa amb unes tisores de 18

El diumenge dia 9 serà el torn dels
més petits, amb una festa infantil que
començarà a les 17 hores, una
xocolatada (19 h.) i l’actuació del grup
d’animació infantil La Tresca i la
Verdesca (19.30 h.). El 10 de setembre
només es realitzarà un acte, l’obra de
teatre a l’Ateneu Adrianenc, «Presta’m
la sogra, Ramón» (20 h.).

El dia de la Diada Nacional es
portarà a terme una botifarrada popu-
lar i un taller de balls de saló a partir

de las 19 hores, a la que seguirà una
sessió d’havaneres i rom cremat a
càrrec del grup Montjuïc (aquest acte
es realitzarà a la plaça Maria Grau a
partir de les 20 hores).

Per últim, el proper 15 de
setembre se celebrarà el ball de
capvuitada (a la plaça Maria Grau, a
partir de les 20 h.), amb el que es
posarà punt i final a la Festa Major del
Casc Antic de Sant Adrià.

centímetres clavades al coll.
Arriben a escena l’inspector
Carmona i un mosso
d’esquadra que al primer
l’intermig de l’obra preguntaran
al públic què li semblen les
explicacions que han donat els
sospitosos. Serà precisament
el públic l ’encarregat
d’interrogar els personatges de
l’obra i qui decideixi, a mà
alçada, qui és el culpable.
Perque cada dia de funció pot
canviar el nom de l’assassí,

aquesta és la gràcia d’una obra que en la seva segona
versió catalana (la primera es va estrenar fa vint anys)
compta amb les actuacions d’Àlex Casanovas, Pep Pla-
nas, Eduard Farelo, Mercé Comes, Enric Majó i la cantant
Beth, que realitza la seva primera incussió al món de la
interpretació. L’adaptació és d’Abel Fonk.



2 02 02 02 02 0     especial Festa Major 2007 - - - - - Área BesòsÁrea BesòsÁrea BesòsÁrea BesòsÁrea Besòs

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.462.60.73

c. Velázquez num 1-3
Sant Adrià de Besós

Tel. 93 462 60 94 · Fax 93 381 54 41

Altres activitats

El refugi antiaeri obre les seves portes a tothomEl refugi antiaeri obre les seves portes a tothomEl refugi antiaeri obre les seves portes a tothomEl refugi antiaeri obre les seves portes a tothomEl refugi antiaeri obre les seves portes a tothom

! Les portes i els sentits. El refugi antiaeri de la placeta
Macià obrirà les seves portes durant els dies de Festa Major,
del dissabte 8 al dimarts 11 de setembre d’11 a 13 i de 17
a 20 hores per a que tots els adrianencs puguin comprovar
els treballs portats a terme els darrers mesos per fer
d’aquest un espai més i millor adaptat per afavorir la movilitat
de les persones amb dispacitats físiques. Aquesta refor-
ma s’emmarca dins el Projecte de Dinamització de Refugi
Antiaeri que es va encetar la passada primavera amb la
idea de revitalitzar aquest espai i fer-ho més obert a tot el
públic.

La idea era revitalitzar el refugi antiaeri amb un procés
de museització que convertís aquest espai en un lloc més
atractiu pels visitants amb audiovisuals i sons reals de
bombardeigs, i més accessible per a les persones amb
discapacitat, tan física com sensorial, amb textes en braile,
maquetes volumètriques realitzades en diferents materials
i rampes per a fer més fàcil el coneixement de la història a
les persones en cadira de rodes.
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*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROSESPECIALIDAD:
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Medicina · Radiología · Vacunaciones · Desparasitaciones
Analítica · Hospitalización · Cirugía · Dietética
Reproducción · Comportamiento · Ecografías

Visita concertada de animales exóticos
Horario: 10.00 h. a 21.00 h. de lunes a sabado.

C/ Bogatell, 71
08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA
BONA FESTA

MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007
MAJOR 2007

www.canisifelis.com

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

´

Altres activitats

Una exposición para conocer al padre CasaldàligaUna exposición para conocer al padre CasaldàligaUna exposición para conocer al padre CasaldàligaUna exposición para conocer al padre CasaldàligaUna exposición para conocer al padre Casaldàliga

! La distancia de las buenas acciones provoca, en muchas ocasiones, su invisibilidad. Los medios de comunica-
ción no siempre reflejan el trabajo desinteresado de personas que luchan cada día para hacer del sufrimiento de los
demás una lacra menos en el mundo. Una de esas personas es el padre Pere
Casaldàliga, uno de los pilares de la llamada Teología de la Libe- ración que
desde hace cerca de cuarenta años ha ocupado el puesto de obis- po de Sao
Félix do Araguaia, en el estado de Mato Grosso, Brasil. Dom Pedro, como le lla-
man los más desfavorecidos de la zona, nació en Balsareny, Bar- celona, en
1928, y desde sus primeros años en tierra brasileña fue amenaza- do de muer-
te por los terratenientes y por el régimen militar que gobernaba el p a í s
suramericano en la época, y presionado por el Vaticano por su pertenencia
a la corriente de la liberación.

La exposición «Pere Casaldàliga, una veu compromesa», que p e r m a n e -
cerá en el Centre de Producció Cultural Polidor hasta el 26 de
septiembre, nos muestra la faceta solidaria de un religioso poeta que fue
analizado por el periodista de TV3 Francesc Escribano en su libro «Descalç sobre la terra vermella». Escribano partici-
pará en la inauguración de la exposición el próximo 5 de septiembre a las 18.30 horas, en un acto que contará con la
presencia del concejal de solidaridad, Gregorio Belmonte.
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Manuel
AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

LLAMEN Y  LES INFORMAREMOS

Tenemos varios locales en alquiler
en Sant Adrià y Badalona

Bona
Festa Major

2007

Bona
Festa Major

2007

Altres activitats

La immigració des dels ulls de les personesLa immigració des dels ulls de les personesLa immigració des dels ulls de les personesLa immigració des dels ulls de les personesLa immigració des dels ulls de les persones

!  Des del 6 i fins el 29 de setembre es pot visitar al Museu
d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) a Can Serra
l’exposició de Caja de Ahorros del Me- diterráneo (CAM) «Històries d’un
viatge», un recorregut per la vida de sis dones que no tenen més en comú
que la seva condició, present o passada, d’immigrant. L’exposició,
que es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i els
dimarts i dijous de 16 a 19 hores, es basa en les experiències de sis do-
nes narrades mitjançant les seves pròpies paraules a través d’un docu-
mental, fotografies, llibres, obres d’art, etc.

«Històries d’un viatge» ens parla de sis vides, de sis dones que van
haver de deixar la seva terra per bus- car un futur millor. Històries com la de
Fàtima, que viu a Tortosa desde fa 12 anys després d’haver deixat el seu
Jaén natal; o la Zineb, una marroquina de Tànger que treballa al Vendrell per
ajudar els nouvinguts; o la Laura, una boliviana que va venir a Catalunya per
ajudar a la seva família i que ara enyora els seus amics; o l’Olga, una
tortosina que no vol acabar la seva vida a la ciutat la va veure nèixer; o la
Simona, una rumanesa que no va po- der convalidar al nostre país els seus
estudis de professora i periodista; o la Maribel, una mallorquina que aca-
ba d’adoptar la Maria Yué, una nena xinesa de tres anys. Històries
particulars, petites, que engloben tot un món de superació.

En Santa Coloma de
Gramenet

Avda Generalitat, piso 3
habitaciones, cocina re-
formada, baño, comedor
exterior, dos balcones,
uno cerrado, calefacción
por agua, buenos acaba-
dos.

Locales en alquiler

En Sant Adrià, local 110
metros, un escaparate y
puerta de aluminio.
Local en Sant Adrià de 110
metros y 5 metros de al-
tura.
En Badalona, local en Pla-
za Artigas, 217,30 metros
más altillo de 249 metros.
Local 170 metros en calle
Mariscal Cabanes.

En Badalona, nave comer-
cial en calle Bogatell.

En Badalona

Piso en venta, calle
Mariscal Cabanes, 4
habitaciones, baño,
salón comedor, lava-
dero, 1 balcón a la ca-
lle, totalmente refor-
mado.
Piso en venta, en calle
Santiago, 3 habitacio-
nes, comedor, 2 ba-
ños, 1 balcón a la ca-
lle, suelo de parquet.
Piso en venta, en Ave-
nida Maresme, 3 habi-
taciones, cocina, co-
medor, baño reforma-
do, calefacción por
agua, ventanas doble
cristal, suelo de par-
quet.

En Sant Adrià de Besòs

Plaza de parking para
coche grande en calle
Mare de Déu del
Carme.
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Club Boxa Sant Adrià,Club Boxa Sant Adrià,Club Boxa Sant Adrià,Club Boxa Sant Adrià,Club Boxa Sant Adrià,

la única oferta de la ciudad para practicar boxeo a la cartala única oferta de la ciudad para practicar boxeo a la cartala única oferta de la ciudad para practicar boxeo a la cartala única oferta de la ciudad para practicar boxeo a la cartala única oferta de la ciudad para practicar boxeo a la carta

El próximo 8 de septiembre, a las 18 horas, tendrá lugar
la inauguración del Club Boxa Sant Adrià, el primer centro
de boxeo de la ciudad y de los alrededores. Con la presen-
cia del dos veces campeón del mundo de peso medio, Ja-
vier Castillejos, del presidente de la Fundación Catalana de
Boxeo, Juan Antonio Fuertes, del alcalde adrianense Jesús
María Canga, del concejal de deportes Juan Carlos Ramos,
y de otros boxeadores de la talla de Xavi Moya o César
Córdoba entre otros, el Club Boxa Sant Adrià abrirá sus
puertas en un local que cuando esté totalmente terminado,
en diciembre, tendrá unas di-
mensiones de 420 m2, aun-
que las clases están en mar-
cha desde el pasado 3 de
septiembre.

En el Club Boxa Sant
Adrià, situado en el Paseo
de la Rambleta, 17, se im-
parten clases de boxeo los
lunes, miércoles y viernes de

19 a 22 horas (de 17 a 19
horas para los más peque-
ños), y de kick-boxing los
martes y jueves de 17 a 22
horas, tanto para hombres
como para mujeres. El pre-
cio de la cuota es de 35
euros al mes, sin gastos de
matrícula por inauguración.
Las plazas son limitadas y
desde el club se informa de
que se seleccionarán muy
bien los socios. «No quere-
mos tener ningún problema
con nadie. Vamos a cuidar
a nuestros socios», comen-
ta su máximo responsable,
Miguel Estrella. Están todos
invitados.
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Desitja a tot Sant Adrià
una Bona Festa Major 2007


